ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSHIRDETÉSRE PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

Adatkezelő: Cerealport Kft.
Székhely: 9028 Győr, Tárogató utca 63.
Képviselő: Sziva Petra ügyvezető
Elérhetőség: info@cerealport.hu
Telefonszám: +36 96/821-526
A Cerealport Kft. (továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja az online álláshirdetésre jelentkezőket a hatályos adatvédelmi jogi szabályozásnak -különösen a 679/2016 Általános Adatvédelmi Rendeletnek (továbbiakban: GDPR) – történő megfelelés érdekében a Társaság pályázókra vonatkozó adatkezelési gyakorlatáról:
1. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja az állásra jelentkezés, a pályázói jelentkezés elbírálása. A jogalapja az Ön
kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amely alapján Ön a pályázati anyag részünkre történő
megküldésének tényével ezen tájékoztató értelmében hozzájárulását adja a pályázati anyagában megadott személyes adatainak kezeléséhez.
2. A személyes adatok köre
A megadott személyes adatok köre az Ön által megküldött önéletrajzba, motivációs levélbe
vagy esetlegesen a pályázói adatlapba foglalt személyes adatok. Társaságunk csak az adatkezelési célhoz és mértékéhez feltétlenül szükséges mértékben kezeli az Ön adatait.
3. Az adatkezelés időtartama
A pályázói adatokat Társaságunk a pályázat elbírálásáig, illetve elutasítás esetén az elutasítást
követő 14 napon belül törli. A személyes adatait kizárólag a munkáltatói jogkört gyakorló személy, a közvetlen munkahelyi vezető, és a pályáztatással, kiválasztással foglalkozó munkavállalók ismerheti meg. Az Ön kifejezett hozzájárulása alapján Társaságunk az Ön pályázati anyagát a közeljövőben várhatóan meghirdetésre kerülő állásra jelentkezés céljából ennél hoszszabb ideig, de legfeljebb 6 hónapig tárolja.
Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
ezen belül, hogy a Társaságunk mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; Társaságunk kinek, milyen célból,
milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy továbbította
az Ön adatait;
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését írásban kérni,
c) törlését kérni kivéve, ha törvényi előírás Társaságunkat az adatok további tárolására
kötelezi,

d) zárolását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog), amelynek során a zárolás addig
tart amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségesség teszi (például, ha az érintett
a Társaságunk jogszerű adatkezelését vitatja és hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményez, a Társaság a hatóság vagy bíróság megkereséséig tovább tárolja az adatot,
majd ezt követően törli).
Amennyiben Ön az eddigiekben részletezett jogaival élve, írásban megkeresi Társaságunkat, megkeresésére Társaságunk 25 napon belül válaszol az Ön által megadott elérhetőségére.
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen viszszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti, amely alapján a törlést Társaságunk végrehajtja.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi
állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön
választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.
További kérdés esetén kérjük, hogy keresse meg Társaságunkat a fenti elérhetőségeken!

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

